“ECOCHIMIE” S.R.L.
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Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. şi data procedurii:

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie
Curea CristinaTelefonul de contact 078913550E-mail ACHIZITII.IMSPSCTO@gmail.com
ocds-b3wdp1-MD-1570627081969 din 18.10.2019

Specificații tehnice (F4.1)
Nr.
d/o

Cod CPV

0

1

3.1

33100000-1

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea
Producătorul
contractantă

Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor

Modelul
articolului

Ţara de
origine

2

3

4

5

GP-20

Ucraina

MizMa

Cantitatea,
U/M

Preţ unitar
(fără TVA)

STERILIZATOR (V-20 litri)cu aer uscat
destinat sterilizăriiintrumentelor
medicale

6
Ventilaţie: forţată, controlată electronic
Construcție interioară: oțel inox
Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă
Regimuri de sterilizare: programabile
Protecție la supraîncălzire: analogical digitală
Alarme: acustică, vizuală
Diagnostic automat: cu afișarea codului erorii
Volumul: 20 l, ± 5 l
Camera sterilizatorului: Să mențină steril instrumentele în
interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior
Temperatura: de la 50℃ pînă la 200℃
Abaterea temperatură: nu mai mare de 3℃
Abatere timp: ≤ 1 min
Timp de încălzire pînă la 180℃: ≤ 35 min
Regim de sterilizare prestabilite: 180℃, 60 min,160℃, 150
min,120℃, 45 min.
Timpul de răcire: ≤ 35 min, pînă la 75℃
Deconectare de avariere: la temperatura 205 - 235℃
Tipul de funcționare fără întrerupere: ≥ 8 ore
Rafturi: ≥ 2
Alimentare: 200-240V, 50 Hz.
Manuale de service în una din limbile de circulație

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
7
Ventilaţie: forţată, controlată electronic. Construcție interioară: oțel inox.
Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă. Regimuri de sterilizare:
programabile. Protecție la supraîncălzire: analogical digitală. Alarme: acustică,
vizuală
Diagnostic automat: cu afișarea codului erorii.
Volumul: 20 l
Camera sterilizatorului: Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei,
fara orificii cu acces direct la exterior. Temperatura: de la 50℃ pînă la 200.
Abaterea temperatură: nu mai mare de 3℃
Abatere timp: ≤ 1 min
Timp de încălzire pînă la 180℃: ≤ 35 min
- Regim de sterilizare prestabilite: 180℃, 60 min,160℃, 150 min,120℃, 45 min.
Timpul de răcire: ≤ 35 min, pînă la 75℃
Deconectare de avariere: la temperatura 205 - 235℃
Tipul de funcționare fără întrerupere: ≥ 8 ore
Rafturi: ≥ 2. Alimentare: 200-240V, 50 Hz.
Manuale de service în una din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul
livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - 36 luni din data
instalării.Anul de producere: 2018

Standarde
de referinţă
8

ISO, CE
Marca

Specificații de preț (F4.2)
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor

0

1

3.1

33100000-1

2
STERILIZATOR (V-20 litri)cu aer uscat
destinat sterilizăriiintrumentelor
medicale
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Unit de
măsură
(U/M)
3
buc

Preţ unitar
(cu TVA)

Digitally signed by Iurcu Nicolae
Date: 2019.10.17 20:01:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Suma cu TVA

4

5

6

7

8

1

9,500.0000

11,400.0000

9,500.00

11,400.00

9,500.00

11,400.00

Preţurile sunt indicate pentru cantităţile solicitate.
Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
Preţurile includ toate taxele şi impozitele determinate de legislaţia în vigoare.
Condiţii de livrare DDP INCOTERMS 2013.
Termenii de livrare - comform graficului, care va fi stabilit la momentul încheerii Contractului.
Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanţa lor fiind nu mai puţin de 80 %.
Certificatele de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deţinerea de către Beneficiar a Autorizaţiei speciale a MS pentru acestea.
Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrararii bunurilor Beneficiarul trebue sa prezinte Autorizatie pentru activitate cu precursori.

În aşteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu

Suma fără TVA

Termenul de livrare/
prestare
9
Pînă la 31.12.2019, în timp de 20 zile de la comanda
beneficiarului.

